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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi:
1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
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LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 14:2019
ŠEIMOS GYDYTOJAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos medicinos norma MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ (toliau – Lietuvos
medicinos norma) nustato šeimos gydytojo teises, pareigas ir kompetenciją.
2. Lietuvos medicinos norma privaloma šeimos gydytojams, dirbantiems Lietuvos
Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus,
tobulinančioms jų kvalifikaciją ir kontroliuojančioms jų veiklą.
3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
3.1. Šeimos gydytojo praktika – šeimos gydytojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir
nustatytą kompetenciją teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
3.2. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra
apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
4. Šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos
studijas ir šeimos gydytojo rezidentūrą. Užsienyje įgyta šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija
pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo
ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Teisę verstis šeimos gydytojo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos medicinos
praktikos įstatymo nustatyta tvarka įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis
galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo
profesinę kvalifikaciją.
6. Šeimos gydytojas verčiasi šeimos gydytojo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją
teikti šeimos medicinos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal
teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir šeimos
gydytojas.
7. Šeimos gydytojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros
specialistais ir kitais specialistais, teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus
grupių pacientams, tikslingai ir veiksmingai panaudodamas sveikatos priežiūros išteklius.
8. Šeimos gydytojas vadovaujasi asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės
aprašymu.
II SKYRIUS
TEISĖS
9. Šeimos gydytojas turi teisę:

9.1. verstis šeimos gydytojo praktika teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;
9.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos
prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse
gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos
priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje,
taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.3. išduoti medicininius ar sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
9.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta
tvarka;
9.5. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės
etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai
teikiama būtinoji medicinos pagalba;
9.6. nustatyti vaiko gimimo momentą Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento
nustatymo įstatymo nustatyta tvarka;
9.7. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir
kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;
9.8. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka;
9.9. atlikti asmens laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
9.10. šeimos gydytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
III SKYRIUS
PAREIGOS
10. Šeimos gydytojas privalo:
10.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;
10.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, kurioje dirba, asmens sveikatos priežiūros licenciją tirti, diagnozuoti ir gydyti
ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos
sutrikimų profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę;
10.3. šeimos gydytojo kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris į jį kreipiasi,
suteikti būtinąją medicinos pagalbą ir pacientą nusiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis
atitinkama medicinos praktika;
10.4. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
10.5. suteikti informaciją pacientui apie sveikatos stiprinimą, išsaugojimą ir ligų
profilaktiką;
10.6. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui
suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
10.7. pagal kompetenciją vykdyti sveikatos programas;
10.8. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
10.9. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;

10.10. laikytis licencijuojamos gydytojo veiklos sąlygų;
10.11. tvarkyti šeimos gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro nustatyta tvarka;
10.12. paaiškinti šeimos gydytojo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
10.13. taikyti tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo,
diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
10.14. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą,
reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose
nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos šiame
papunktyje nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone
(prietaisu) pateikiama informacija;
10.15. nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
10.16. teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės
institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
10.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gydytojo praktiką,
nustatytas pareigas.
IV SKYRIUS
KOMPETENCIJA
11. Šeimos gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios ir gebėjimai, kurie įgyjami baigus
šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas bei nuolat tobulinant įgytą profesinę
kvalifikaciją atsižvelgiant į medicinos mokslo ir praktikos pažangą.
12. Šeimos gydytojas turi žinoti:
12.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
12.2. asmens duomenų apsaugos principus;
12.3. medicinos statistikos pagrindus;
12.4. sveikatos draudimo pagrindus;
12.5. sveikatos teisės pagrindus;
12.6. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, mokėti jomis naudotis.
13. Šeimos gydytojas turi išmanyti:
13.1. saugos darbe reikalavimus;
13.2. medicinos etikos ir deontologijos pagrindus;
13.3. ligų epidemiologiją, etiologiją, patogenezę, diagnostiką ir gydymą bei jų profilaktikos
principus;
13.4. žmogaus psichologijos ypatumus, dažniausius psichikos sutrikimus, sveiko ir
sergančio žmogaus bei jo artimųjų psichologiją, taip pat socialinių veiksnių įtaką;
13.5. pagrindinius slaugos principus;
13.6. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus priklausomai nuo amžiaus;
13.7. vaistinių preparatų klinikinę farmakologiją;
13.8. įrodymais pagrįstos medicinos principus;
13.9. sveikos gyvensenos principus ir sveikatos mokymo metodikas;
13.10. profesinės sveikatos ir darbo medicinos principus;
13.11. imunoprofilaktikos principus;
13.12. bendruosius asmens sveikatos priežiūros organizavimo principus.
14. Šeimos gydytojas turi gebėti:
14.1. konsultuoti pacientą:
14.1.1. ūminių ir lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų bei profilaktikos klausimais;

14.1.2. šeimos planavimo klausimais;
14.1.3. kūdikių žindymo ir maitinimo klausimais;
14.1.4. vaikų ir suaugusiųjų mitybos ir fizinio aktyvumo klausimais;
14.1.5. racionalaus vaistų vartojimo, suderinamumo ir pacientų atsakomybės, laikantis
rekomenduojamo gydymo plano, klausimais;
14.1.6. priklausomybių prevencijos klausimais;
14.2. atlikti bendrą paciento ištyrimą;
14.3. atlikti specialų paciento ištyrimą:
14.3.1. įvairaus amžiaus vaikų psichomotorinio vystymosi;
14.3.2. klinikinį neurologinį ištyrimą ir interpretuoti jo rezultatus;
14.3.3. oftalmologinį ištyrimą: nustatyti regėjimo aštrumą; įvertinti spalvų skyrimą, akiplotį
kontroliniu būdu, vokų, junginių, vyzdžio ir rainelės būklę bei akių judesius apžiūrint ir palpuojant;
ištirti akių dugną tiesioginės oftalmoskopijos būdu (atpažinti normą); matuoti akispūdį;
14.3.4. ausų, nosies ir gerklės ištyrimą: klausos (kalba, šnabždesiu ir kamertonu), išorinės
ausies, ausų būgnelio, nosies (išorinis apžiūrėjimas ir priekinė rinoskopija), burnos, gerklės;
14.3.5. judamojo ir atramos aparato struktūros ir funkcijos ištyrimą;
14.3.6. organų, judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo laipsnio ištyrimą;
14.3.7. psichikos būklės ištyrimą;
14.3.8. rektalinį tyrimą pirštu;
14.3.9. akušerinį ir ginekologinį ištyrimą;
14.3.10. ištyrimą prieš planinę intervencinę procedūrą, operaciją;
14.4. prižiūrėti normalų nėštumą pagal nėštumo priežiūros aprašą;
14.5. sudaryti skiepų planą ir vertinti skiepijimo indikacijas ir kontraindikacijas;
14.6. valdyti karščiavimo, skausmo, dusulio sindromus;
14.7. atlikti asmens profilaktinį sveikatos tikrinimą tokį tikrinimą reguliuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka;
14.8. pagal klinikinius duomenis įtarti asmens neblaivumą ir psichoaktyviųjų medžiagų
sukeltą apsvaigimą;
14.9. įtarti smurto artimoje aplinkoje apraiškas;
14.10. įtarti, diferencijuoti, diagnozuoti ir gydyti šiuos sveikatos sutrikimus, būkles ir ligas,
prireikus pasitelkdamas kitus asmens sveikatos priežiūros specialistus:
14.10.1. vaiko raidos sutrikimus;
14.10.2. nepageidaujamas reakcijas į vakcinas;
14.10.3. viršutinių kvėpavimo takų infekcijas ir jų sąlygotas būkles: rinitą, faringitą,
tonzilitą, sinusitą, vidurinės ausies uždegimą, laringitą, tracheitą, bronchitą;
14.10.4. gripą (diagnozavus kliniškai), infekcinę mononukleozę, tymus, raudonukę,
vėjaraupius, infekcinį parotitą, skarlatiną ir kitas per orą plintančias infekcijas;
14.10.5. alerginį ir vazomotorinį rinitą, nosies polipus, adenoidų hipertrofiją;
14.10.6. voko krašto uždegimą, miežį ir šaltąjį miežį, konjunktyvitą;
14.10.7. ašarų liaukos ir ašarų kanalėlių uždegimus;
14.10.8. sieros kamštį;
14.10.9. ūžesį;
14.10.10. išorinės ausies ligas;
14.10.11. plaučių uždegimą;
14.10.12. lėtinę obstrukcinę plaučių ligą;
14.10.13. bronchinę astmą;
14.10.14. bronchektazinę ligą;
14.10.15. lipidų apykaitos sutrikimus;
14.10.16. arterinę hipertenziją;
14.10.17. krūtinės anginą;

14.10.18. širdies ritmo ir laidumo sutrikimus;
14.10.19. širdies nepakankamumą;
14.10.20. galvos ir periferinių kraujagyslių aterosklerozės sąlygotas būkles;
14.10.21. flebitą ir tromboflebitą;
14.10.22. venų varikozę;
14.10.23. hemorojų;
14.10.24. funkcinę dispepsiją;
14.10.25. gastroezofaginio refliukso ligą;
14.10.26. skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opą;
14.10.27. gastritą, enteritą, kolitą, divertikulinę žarnos ligą;
14.10.28. maisto toksines infekcijas;
14.10.29. helmintozes;
14.10.30. dirgliosios žarnos sindromą;
14.10.31. vidurių užkietėjimą ir funkcinį viduriavimą;
14.10.32. išmatų nelaikymą ir susilaikymą;
14.10.33. lėtinius hepatitus ir kepenų cirozę;
14.10.34. lėtinį pankreatitą;
14.10.35. bilirubino apykaitos sutrikimus;
14.10.36. tulžies pūslės ir latakų uždegimą, akmenligę;
14.10.37. viršutinių ir apatinių šlapimo takų infekcijas;
14.10.38. lytiniu keliu plintančias infekcijas;
14.10.39. šlapimo pūslės neuroraumeninę disfunkciją;
14.10.40. lėtinę inkstų ligą;
14.10.41. lėtinį nefritinį sindromą;
14.10.42. nefrozinį sindromą;
14.10.43. inkstų ir šlapimtakių akmenis;
14.10.44. prostatitą;
14.10.45. policistinį inkstą;
14.10.46. šlapimo nelaikymą ir susilaikymą;
14.10.47. rachitą;
14.10.48. osteoporozę;
14.10.49. artrozę;
14.10.50. degeneracinius stuburo pakitimus ir su jais susijusius klinikinius sindromus;
14.10.51. podagrą ir purinų apykaitos sutrikimus;
14.10.52. skoliozę;
14.10.53. šleivapėdystę, plokščiapėdystę, iškrypusius kojos pirštus;
14.10.54. tendinitą, epikondilitą, bursitus bei kitus nekomplikuotus uždegiminius ir
trauminius jungiamojo audinio ir sąnarių susirgimus;
14.10.55. įvairių kūno vietų sumušimus, raiščių patempimus, nekomplikuotas žaizdas;
14.10.56. odos nudegimus ir nušalimus;
14.10.57. maisto, vaistų ir cheminių medžiagų sukeltas alergines reakcijas;
14.10.58. atopinį, seborėjinį ir kontaktinį dermatitą;
14.10.59. infekcines odos, poodžio ir bambos ligas;
14.10.60. pragulas ir trofines opas;
14.10.61. jaunatvinius spuogus;
14.10.62. virusines dermatozes;
14.10.63. grybelines ligas;
14.10.64. rožinę dedervinę ir rožinę;
14.10.65. keratozę;
14.10.66. niežus, pedikuliozę;

14.10.67. psoriazę;
14.10.68. Laimo ligos I stadiją;
14.10.69. menopauzę, moters klimakterinę būklę, menopauzinius ir perimenopauzinius
sutrikimus;
14.10.70. laktacijos sutrikimus ir mastitą, susijusį su gimdymu;
14.10.71. makšties ir vulvos uždegimus;
14.10.72. hipotirozę, hipertirozę, tiroiditus;
14.10.73. padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje ir nenormalų gliukozės toleravimo mėginį;
14.10.74. 1 tipo cukrinį diabetą ir jo komplikacijas;
14.10.75. 2 tipo cukrinį diabetą ir jo komplikacijas;
14.10.76. nutukimą ir mitybos nepakankamumą;
14.10.77. vitaminų stoką ir hipervitaminozę;
14.10.78. geležies, vitamino B12, folatų stokos, mitybinę ir kitų ligų sąlygotą anemiją;
14.10.79. hiperkalemiją, hipernatremiją, hipokalemiją ir hiponatremiją;
14.10.80. migreną;
14.10.81. gerybinį paroksizminį svaigimą;
14.10.82. lengvą smegenų sukrėtimą;
14.10.83. riešo kanalo tunelinį sindromą ir kitas nekomplikuotas periferinės nervų sistemos
ligas;
14.10.84. užmigimo sutrikimus ir neorganinę nemigą;
14.10.85. fobinius ir kitus nerimo sutrikimus;
14.10.86. suaugusiųjų lengvus ir vidutinio sunkumo depresinius sutrikimus;
14.10.87. psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, žalingą jų
vartojimą;
14.11. paskirti tyrimus, reikalingus šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms,
būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus:
14.11.1. bendrą šlapimo tyrimą ir albumino / kreatinino santykį šlapime;
14.11.2. bendrą kraujo tyrimą;
14.11.3. biocheminius kraujo tyrimus (lipidų apykaitos tyrimą (lipidogramą), kalio, natrio,
kreatinino, alanininės aminotransferazės, asparagininės aminotransferazės, šarminės fosfatazės,
bilirubino, gliukozės, šlapimo rūgšties);
14.11.4. skydliaukės funkcijos tyrimą (tirotropinį hormoną (TTH));
14.11.5. uždegimo rodiklius (C reaktyvinį baltymą, eritrocitų nusėdimo greitį (ENG));
14.11.6. glikolizintą hemoglobiną;
14.11.7. gliukozės tolerancijos testą;
14.11.8. kraujo krešumo tyrimus (protrombino laiką (SPA ar kitu būdu), tarptautinį
normalizuotą santykį (TNS), aktyvinto dalinio tromboplastino laiką (ADTL));
14.11.9. prostatos specifinį antigeną;
14.11.10. prostatos specifinį antigeną pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio
gydymo;
14.11.11. kraujo grupės ir Rh faktoriaus tyrimus;
14.11.12. sifilio (RPR) ir specifinį (treponeminį) tyrimą su T. pallidum antigenų (TPHA)
tyrimu;
14.11.13. tyrimą dėl virusinio hepatito B;
14.11.14. tyrimą dėl virusinio hepatito C;
14.11.15. šlapimo pasėlį;
14.11.16. žmogaus imunodeficito viruso testą;
14.11.17. A grupės beta hemolizinio streptokoko greito nustatymo testą;
14.11.18. slapto kraujavimo išmatose testą;
14.11.19. tuberkulino mėginį;

14.11.20. onkocitologinį gimdos kaklelio tepinėlį;
14.11.21. koprogramą;
14.11.22. ginekologinį tepinėlį iš makšties ir gimdos kaklelio;
14.11.23. enterobiozės tyrimą;
14.11.24. elektrokardiografiją;
14.11.25. spirometriją maksimalaus iškvėpimo srovės greičiui (PEF), forsuoto tūrio per
pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotos gyvybinės plaučių talpos (FVC) reikšmėms vertinti;
14.11.26. pulsoksimetriją;
14.12. atlikti procedūras, būtinas šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms,
būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti ir gydyti:
14.12.1. visų amžiaus grupių asmenų vakcinaciją;
14.12.2. paimti ėminius mikrobiologiniam tyrimui standartinėse terpėse;
14.12.3. paimti ėminius enterobiozei, helmintozėms nustatyti;
14.12.4. paimti gimdos kaklelio tepinėlį;
14.12.5. išplauti sieros kamštį;
14.12.6. pašalinti neįstrigusius svetimkūnius iš akių, ausų, nosies;
14.12.7. pašalinti įsisiurbusią erkę;
14.12.8. atlikti pirminį nekomplikuotų žaizdų sutvarkymą ir tęsti jų gydymą;
14.12.9. atlikti įvairių kūno vietų tvarstymą;
14.13. suteikti pirmąją medicinos pagalbą:
14.13.1. praradus sąmonę;
14.13.2. patekus svetimkūniui į kvėpavimo takus;
14.13.3. traukulinio sindromo atveju;
14.13.4. hipoglikemijos atveju;
14.13.5. ūminių alerginių reakcijų ir anafilaksinio šoko atveju;
14.13.6. trauminio šoko ir hipovolemijos atveju;
14.13.7. įvykus miokardo infarktui;
14.13.8. ūminių širdies ritmo sutrikimų atveju;
14.13.9. hipertermijos ir hipotermijos atveju;
14.13.10. nudegus, nušalus.
15. Šeimos gydytojas turi gebėti įtarti ir pagal kito asmens sveikatos priežiūros specialisto
rekomendacijas gydyti:
15.1. navikus (gydyti piktybinius navikus – tik sveikatos apsaugos ministro nustatytais
atvejais);
15.2. įgimtas ir paveldimas visų organų ligas;
15.3. žvairumą;
15.4. regėjimo sutrikimus;
15.5. junginės, odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligas;
15.6. kataraktą;
15.7. glaukomą;
15.8. neurosensorinį prikurtimą;
15.9. Menjero ligą;
15.10. pleuritą;
15.11. tuberkuliozę;
15.12. miokarditą;
15.13. kardiomiopatiją;
15.14. įgimtas ir įgytas širdies ydas;
15.15. endokarditą;
15.16. aortos ligas;
15.17. cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmes;

15.18. opinį kolitą, Krono ligą;
15.19. laktozės netoleravimą;
15.20. celiakinę ligą;
15.21. išvaržas ir jų komplikacijas;
15.22. kriptorchizmą, hipospadiją, epispadiją;
15.23. fimozę ir parafimozę, epididmitą, orchitą;
15.24. hidrocelę ir spermatocelę;
15.25. gerybinę prostatos hiperplaziją;
15.26. reumatoidinį artritą;
15.27. infekcinį artritą;
15.28. spondilopatiją;
15.29. sunkius uždegiminius ir trauminius jungiamojo audinio ir sąnarių susirgimus ir
sisteminius vaskulitus;
15.30. kaulo lūžį ir sąnario išnirimą;
15.31. raiščių plyšimą, menisko pažeidimą;
15.32. įgimtą klubo sąnario displaziją, išnirimą;
15.33. kreivakaklystę;
15.34. osteomielitą;
15.35. Laimo ligos II ir III stadijas;
15.36. odos ikinavikines ligas;
15.37. imunodeficito sindromą;
15.38. žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) infekciją ir įgytą imuniteto deficito sindromą
(AIDS);
15.39. gresiantį abortą ir tariamąjį gimdymą;
15.40. endometriozę, gimdos ir gimdos kaklelio uždegimines ir neuždegimines ligas;
15.41. moters lytinių organų nusileidimą (prolapsą);
15.42. mėnesinių ciklo sutrikimą;
15.43. gestacinį cukrinį diabetą;
15.44. Adisono ligą;
15.45. feochromocitomą;
15.46. Kušingo sindromą ir ligą;
15.47. akromegaliją;
15.48. moterų ir vyrų pirminį bei antrinį hipogonadizmą;
15.49. necukrinį diabetą;
15.50. hipopituitarizmą;
15.51. aplazinę anemiją ir agranulocitozę;
15.52. krešėjimo sutrikimą ir trombofiliją;
15.53. mieloproliferacinius sutrikimus;
15.54. trauminių, uždegiminių ir perinatalinių centrinės nervų sistemos pažeidimų
pasekmes;
15.55. cerebrinį paralyžių;
15.56. hidrocefaliją;
15.57. epilepsiją;
15.58. Parkinsono ligą ir antrinį parkinsonizmą;
15.59. motorinio (judinamojo) neurono ligą;
15.60. miopatiją;
15.61. generalizuotą miasteniją;
15.62. demenciją ir kitus organinius ir simptominius psichikos sutrikimus;
15.63. priklausomybės sindromą;
15.64. apsinuodijimus;

15.65. somatoforminius sutrikimus;
15.66. valgymo sutrikimus (bulimiją, anoreksiją).
16. Šeimos gydytojas turi laiku siųsti pacientą specializuotos pagalbos, įtardamas:
16.1. piktybinį naviką;
16.2. miokardo infarktą;
16.3. nestabilią krūtinės anginą;
16.4. aortos atsisluoksniavimą;
16.5. ūminį galūnių kraujotakos sutrikimą;
16.6. ūminį galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimą;
16.7. ūminį pankreatitą;
16.8. ūminį inkstų funkcijos nepakankamumą;
16.9. nervų sistemos traumas;
16.10. meningitą, encefalitą;
16.11. ūminį nugaros smegenų suspaudimo sindromą;
16.12. ūminį centrinės tinklainės arterijos nepakankamumą;
16.13. centrinės tinklainės venos trombozę;
16.14. tinklainės atšokimą;
16.15. plaučių arterijos tromboemboliją;
16.16. febrilią neutropeniją;
16.17. sepsį ir kitas bakterinių infekcijų ūmines komplikacijas;
16.18. ūmines psichozes ir savižudybės krizę;
16.19. preeklampsiją ir eklampsiją;
16.20. ūmius apsinuodijimus
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medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" papildymo
2.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 76:2015 „VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS.
TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO
2015 m. kovo 10 d. Nr. V-340
Vilnius
Vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą:
1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministrė

Rimantė Šalaševičiūtė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. V-340

LIETUVOS MEDICINOS NORMA
MN 76 : 2015
____________________________________________________________________
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ
I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS
1. Ši medicinos norma nustato vidaus ligų gydytojo veiklos sritis, teises, pareigas,
kompetenciją ir atsakomybę.
2. Ši medicinos norma privaloma visiems vidaus ligų gydytojams, dirbantiems Lietuvos
Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms jų
kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.
II SKYRIUS
NUORODOS
3. Medicinos norma parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
teisės aktais:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;
3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
3.4. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu;
3.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;
3.6. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 „Dėl Lietuvos
sveikatos programos patvirtinimo“;
3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1359 „Dėl gydytojų
rengimo“;
3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.
634 „Dėl Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“;
3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132
„Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo
finansavimo tvarkos“;
3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.
V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo
tvarkos bei masto patvirtinimo“;
3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr.
V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“;
3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.
V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
3.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“;
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3.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.
V-680 „Dėl Medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos
medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;
3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.
V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;
3.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
III SKYRIUS
TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
4. Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:
4.1. Mokslas apie vidaus ligos – mokslas apie vidaus ligų etiopatogenezę, diagnostiką,
gydymą ir profilaktiką
4.2. Vidaus ligų gydytojas – medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs vidaus
ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.
4.3. Vidaus ligų gydytojo praktika – teisės aktų reglamentuota vidaus ligų gydytojo pagal
įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra,
apimanti vidaus ligų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.
IV SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
5. Vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos
studijas ir vidaus ligų rezidentūrą. Užsienyje įgyta vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija
pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Teisę verstis vidaus ligų gydytojo praktika Lietuvos Respublikoje turi asmuo, teisės aktų
nustatyta tvarka įgijęs vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią Medicinos praktikos licenciją
verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.
7. Vidaus ligų gydytojas verčiasi vidaus ligų gydytojo praktika sveikatos priežiūros įstaigose,
turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti vidaus ligų gydymo
paslaugas.
8. Vidaus ligų gydytojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančiais bei socialinės rūpybos specialistais.
9. Vidaus ligų gydytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šia medicinos norma ir
kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei
savo pareigybės aprašymu.
V SKYRIUS
TEISĖS
10. Vidaus ligų gydytojas turi teisę:
10.1. verstis vidaus ligų gydytojo praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka;
10.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
10.4. konsultuoti pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.5. siųsti pacientus reabilitacinio gydymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
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10.6. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo
profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei,
išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
10.7. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.8. dalyvauti mokslo tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas
medicinos ir informacines technologijas;
10.9. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus;
10.10. pagal kompetenciją teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai, savivaldybių gydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų administracijai, darbdaviams,
gydytojų profesinėms draugijoms dėl pacientų ištyrimo, gydymo, reabilitacijos ir socialinių
sąlygų pagerinimo bei vidaus ligų klausimais;
10.11. reikalauti iš darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas (patalpos, įrenginiai,
higienos sąlygos, apsaugos priemonės, medicinos prietaisų priežiūra ir jų atnaujinimas),
nurodytas kiekvienos diagnostinės ar gydomosios procedūros metodikoje;
10.12. diegti Lietuvos Respublikoje pripažintus naujus diagnostikos ir gydymo metodus;
10.13. naudotis gydytojams nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis;
10.14. vidaus ligų gydytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
VI SKYRIUS
PAREIGOS
11. Vidaus ligų gydytojas privalo:
11.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą;
11.2. tirti, diagnozuoti ligą, skirti gydymą bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę pagal savo kompetenciją;
11.3. taikyti tik Lietuvos Respublikoje pripažintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
11.4. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;
11.5. užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų laikomi, instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi
teisės aktų nustatyta tvarka bei vadovaujantis gamintojo su medicinos prietaisu pateikta
informacija;
11.6. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei stiprinimo
priemones;
11.7. pacientą atsiuntusiam gydytojui raštu pranešti konsultacijos rezultatus, tyrimo duomenis,
rekomendacijas;
11.8. nepriskirtais vidaus ligų gydytojo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir
gydytis pas atitinkamos srities specialistą;
11.9. pranešti atsakingoms institucijoms apie išaiškintą ūmią infekcinę ligą, apsinuodijimą
toksinėmis medžiagomis ar vaistų šalutinį poveikį;
11.10. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
11.11. tvarkyti medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
11.12. turėti medicinos gydytojo spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
11.13. paaiškinti vidaus ligų gydytojo praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,
teisėsaugos institucijų prašymu;
11.14. teikti statistikos, privalomuosius atskaitomybės duomenis ir kitą informaciją Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
11.15. nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
11.16. laikytis vidaus ligų gydytojo praktiką reglamentuojančių teisės aktų;
11.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
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VII SKYRIUS
KOMPETENCIJA
12. Vidaus ligų gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai,
kuriuos jis įgyja baigęs studijas, suteikiančias vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, bei
nuolat tobulindamas profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir
praktikos pažangą.
13. Vidaus ligų gydytojas turi žinoti:
13.1. žmogaus anatomiją, fiziologiją, patofiziologiją, vidaus ligų etiologiją, patogenezę,
simptomatiką, diagnostiką, gydymo principus, profilaktiką, vidaus ligoms gydyti skirtų vaistų
klinikinę farmakologiją, asmenų, sergančiųjų vidaus ligomis reabilitacijos principus;
13.2. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo principus;
13.3. medicinos statistikos pagrindus;
13.4. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus;
13.5. pagrindinius sveikatos priežiūros rodiklius;
13.6. sveikatos draudimo principus ir rūšis;
13.7. naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus;
13.8. sveikatos teisės pagrindus.
14. Vidaus ligų gydytojas turi išmanyti:
14.1. ligų etiologiją, patogenezę, simptomatiką bei diagnostikos, intervencinio ir operacinio
gydymo principus ir indikacijas, kontraindikacijas, profilaktikos principus;
14.2. medicinos etikos pagrindus;
14.3. asmens sveikatos priežiūros organizavimo principus;
14.4. darbų saugos reikalavimus savo darbo vietoje.
15. Vidaus ligų gydytojas turi mokėti:
15.1. nustatyti diagnozę;
15.2. organizuoti reikiamų tyrimų atlikimą ir gebėti bendradarbiauti su kitais specialistais;
15.3. interpretuoti klinikinių, laboratorinių, endoskopinių, echoskopinių, radiologinių,
branduolinės medicinos tyrimų rezultatus.
16. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdžius diagnozuoti bei
gydyti šias infekcines ir tam tikras parazitines ligas (kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir
sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų
sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM):
16.1. žarnyno infekcines ligas (A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09);
16.2. tuberkuliozę (A18.0, A18.2, A18.3, A18.7, A18.8, A19);
16.3. tam tikras bakterines zoonozines infekcijas (A20, A21, A22, A23, A27, A28);
16.4. kitas bakterijų sukeltas ligas (A32, A36, A39, A40, A41, A42, A46, A49);
16.5. dažniausiai lytiškai santykiaujant plintančias infekcijas (A52, A54, A56);
16.6. Laimo ligą (A69.2);
16.7. riketsiozes (A75.1, A77);
16.8. centrinės nervų sistemos virusines infekcijas (A80, A84, A85, A86, A87);
16.9. virusines infekcijas, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai (B00, B01, B02, B05,
B06);
16.10. virusinį hepatitą (B15, B16.9, B18, B19);
16.11. žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligą (B20, B21, B22, B23);
16.12. kitas virusų sukeltas ligas (B25, B27, B34);
16.13. pirmuonių sukeltas ligas (B50–53, B55, B58);
16.14. helmintozes (B67, B75, B77, B78, B80).
17. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti šiuos navikinius susirgimus, esant indikacijų, nukreipti
pacientą gydytojo specialisto (gydytojo onkologo chemoterapeuto, gydytojo onkologo
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radioterapeuto, gydytojo hematologo) konsultacijos ir skirti simptominį gydymą (kodai pagal
TLK-10-AM):
17.1. virškinimo organų piktybinius navikus (C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22.0,
C22.7, C23, C24, C25);
17.2. kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybinius navikus (C32.8, C33, C34, C38, C45.0);
17.3. lyties organų piktybinius navikus (C53, C54, C56, C61);
17.4. šlapimo organų piktybinius navikus (C64, C65, C67);
17.5. skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų piktybinius navikus (C73, C74);
17.6. limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybinius navikus (C81, C82, C83,
C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95);
17.7. virškinimo organų gerybinius navikus (D12, D13);
17.8. kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų gerybinius navikus (D14.1, D14.2, D14.3, D14.4);
17.9. širdies gerybinius navikus (D15.1);
17.10. tikrąją policitemiją (D45);
17.11. mielodisplazinius sindromus (D46);
17.12. lėtinę mieloproliferacinę ligą (mielofibrozę) (D47.1);
17.13. monokloninę gamapatiją (D47.2);
17.14. esencialinę (hemoraginę) trombocitemiją (D47.3).
18. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias kraujo ir kraujodaros organų ligas bei tam tikrus sutrikimus, susijusius su imuniniais
mechanizmais (kodai pagal TLK-10-AM):
18.1. mitybines anemijas (D50, D51, D52, D53);
18.2. įgytą hemolizinę anemiją (D59);
18.3. kitas aplazines anemijas (D61);
18.4. ūminę pohemoraginę anemiją (D62);
18.5. purpurą, kitas hemoragines būkles, kitas kraujo ir kraujodaros organų ligas (D64.9,
D69, D70, D73, D75);
18.6. plaučių sarkoidozę (D86.0).
19. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją gydyti šias
endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
19.1. skydliaukės funkcijos sutrikimus (E01, E02, E03, E04, E05, E06.1, E06.3, E06.4);
19.2. cukrinį diabetą (E10, E11);
19.3. kitus gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimus (E16.0,
E16.1);
19.4. kitus endokrininių liaukų funkcijų sutrikimus (E20, E21, E24, E27);
19.5. mitybos trūkumus (E43, E44);
19.6. nutukimą (E66);
19.7. lipoproteinų apykaitos sutrikimus ir kitas lipidemijas (E78);
19.8. medžiagų apykaitos sutrikimus (E79.0, E83; E85, E86, E87, E89.0, E89.2).
20. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją gydyti šiuos
psichikos ir elgesio sutrikimus (kodai pagal TLK-10-AM):
20.1. demenciją (F00, F01, F03);
20.2. lengvos formos depresiją (F32, F33.0);
20.3. somatoforminius sutrikimus (F45.2, F45.3);
20.4. neurasteniją (F48.0).
21. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdžius diagnozuoti bei
gydyti šias nervų sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
21.1. uždegimines centrinės nervų sistemos ligas (G00, G03, G04);
21.2. ekstrapiramidinius ir judesių sutrikimus (G20, G21, G24.8);
21.3. Alzheimerio ligą (G30);
21.4. išsėtinę sklerozę (G35);
21.5. epizodinius ir paroksizminius sutrikimus (G40, G43, G44, G45, G47.3);
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21.6. nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimus (G50.0, G54, G55);
21.7. polineuropatijas ir kitus periferinių nervų sistemos sutrikimus (G61, G62, G63);
21.8. mioneuralinių jungčių ir raumenų ligas (G72);
21.9. kraujagyslines mielopatijas (G95.1).
22. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias kraujotakos sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
22.1. reumatą ir lėtines reumatines širdies ydas (I00, I01, I02, I05, I06, I07, I08);
22.2. hipertenzines ligas (I10, I11, I12, I13, I15);
22.3. išeminę širdies ligą (I20, I21, I22, I25);
22.4. plautinę širdies ligą ir plaučių kraujotakos ligas (I26, I27.0);
22.5. kitas širdies ligas (I30, I31, I32, I33, I34, I35, I36, I40, I41, I42, I43, I44, I45, I47, I48,
I49, I50);
22.6. cerebrovaskulines (smegenų kraujagyslių) ligas (I60, I61, I63, I64, I67.4, I67.8);
22.7. arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligas (I70, I71.0, I73.0, I73.1, I73.9, I78.0);
22.8. flebitą ir tromboflebitą (I80);
22.9. kitą veninę emboliją ir trombozę (I82);
22.10. hipotenziją (I95).
23. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias kvėpavimo sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
23.1. gripą ir pneumoniją (J09, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18);
23.2. ūminį bronchitą (J20);
23.3. lėtines apatinių kvėpavimo takų ligas (J40, J41, J44, J45, J47);
23.4. bronchitą ir pneumonitą, sukeltą įkvėptų cheminių medžiagų, dujų dūmų ir garų (J68.0);
23.5. kitas intersticines plaučių ligas (J84);
23.6. pūlingas ir nekrozines kvėpavimo takų būkles (J85.1, J85.2, J86);
23.7. kitas pleuros ligas (J90, J93);
23.8. lėtinį kvėpavimo nepakankamumą (J96.1).
24. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias virškinimo sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
24.1. stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas (K20, K21, K22, K25, K26, K29.0,
K30, K31);
24.2. neinfekcinį enteritą ir kolitą (K50, K51, K52.2);
24.3. kitas žarnų ligas (K57.1, K57.3, K57.5, K57.9, K58, K59);
24.4. kepenų ligas (K70, K71, K72, K73, K74, K76.5, K76.6);
24.5. tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos pažeidimus (K80, K81, K82, K85, K86) be kasos
audinio nekrozės;
24.6. kitas virškinimo sistemos ligas (K90.0, K90.4, K91.0, K91.1, K91.5).
25. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias odos ir poodžio ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
25.1. vaistų ir medikamentų sukeltą odos bėrimą (L27.0, L27.1);
25.2. dilgėlinę ir eritemą (raudonę) (L50, L52).
26. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
26.1. artropatijas (M01.2, M02, M03, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M15,
M16, M17, M19);
26.2. sistemines ir jungiamojo audinio ligas (M30, M31, M32, M33, M34, M35);
26.3. dorsopatijas (M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54);
26.4. minkštųjų audinių ligas (M60, M65.8, M75.5, M77);
26.5. osteopatijas ir chondropatijas (M80, M81, M82);
26.6. kitas kaulų ir kremzlių ligas (M89.0, M94.0).
27. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdžius diagnozuoti bei
gydyti šias urogenitalinės sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM):
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27.1. glomerulų ligas (N00, N02, N03, N04);
27.2. inkstų kanalėlių intersticinio audinio ligas (N10, N11, N14.0, N14.2);
27.3. inkstų nepakankamumą (N17, N18);
27.4. inkstų ir šlapimtakių akmenis (N20);
27.5. kitas šlapimo sistemos ligas (N30, N39);
27.6. vyro lyties organų ligas (N40, N41, N45);
27.7. moters dubens ir lyties organų ligas (N70.1, N94.3, N94.5);
27.8. įgimtas šlapimo organų sistemos formavimosi ydas (Q61, Q63).
28. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šiuos simptomus, pakitimus ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius,
neklasifikuojamus kitur (kodai pagal TLK-10-AM):
28.1. simptomus, susijusius su virškinimo sistema ir pilvu (R10, R12, R13, R14, R15);
28.2. simptomus, susijusius su šlapimo organų sistema (R30, R31, R32, R33);
28.3. bendruosius požymius ir simptomus (R50, R52, R53, R55, R57).
29. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei įgūdžius
gydyti šias traumas, apsinuodijimus ir kitus išorinių priežasčių padarinius (kodai pagal TLK-10AM):
29.1. galvos smegenų sutrenkimą (S06.0);
29.2. vieno šonkaulio, kito nei pirmasis, lūžį (S22.32);
29.3. apsinuodijimą narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis (T36, T37, T38, T39,
T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T50);
29.4. alkoholio, organinių tirpiklių, korozinių medžiagų toksinį poveikį (T51.0, T51.9, T52,
T54.2, T54.3, T55);
Punkto pakeitimai:
Nr. V-779, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10240

29.5. kitų neorganinių junginių, dujų, dūmų ir garų toksinį poveikį (T58, T59);
29.6. pesticidų toksinį poveikį (T60.1, T60.3);
29.7. kitų suvalgytų nuodingų medžiagų toksinį poveikį (T62);
29.8. kontaktų su nuodingais gyvūnais toksinį poveikį (T63.0, T63.4);
29.9. maisto, užteršto aflatoksinais ir kitais mikotoksinais, toksinį poveikį (T64);
29.10. kitus ir nepatikslintus išorinių priežasčių padarinius (T67, T68, T78.3, T78.4);
29.11. sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padarinius (T96, T97).
30. Vidaus ligų gydytojas, kompleksiškai tirdamas, konsultuodamas ir gydydamas pacientus,
turi gebėti atlikti šias diagnostines ir gydomąsias procedūras:
30.1. elektrokardiogramą;
30.2. krūvio elektrokardiogramą;
30.3. spirometriją;
30.4. pleuros ertmės punkciją;
30.5. ascito punkciją;
30.6. kaulų čiulpų punkciją;
30.7. širdies echoskopiją*;
30.8. skydliaukės echoskopiją*;
30.9. vidaus organų echoskopiją*;
30.10. širdies defibriliaciją;
30.11. taikyti reanimacines priemones.
* vidaus ligų gydytojai, ne anksčiau kaip 2006 m. baigę rezidentūrą ir (ar) turintys įvadinio kurso
baigimo pažymėjimą.
VIII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
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31. Vidaus ligų gydytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų
vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________________

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-779, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10240
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-340 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo
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Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 72-3490, i. k. 1112250ISAK000V-591
Nauja redakcija nuo 2019-07-16:
Nr. V-828, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11623

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 28:2019 „BENDROSIOS PRAKTIKOS
SLAUGYTOJAS“ PATVIRTINIMO
2011 m. birželio 8 d. Nr. V-591
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos
įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9
straipsnio 1 dalies 3 punktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 28:2019 „Bendrosios praktikos
slaugytojas“ (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos teisės aktuose nuoroda į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-591 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos
MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-828 redakcija)
LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 28:2019
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ (toliau –
Lietuvos medicinos norma) nustato bendrosios praktikos slaugytojo teises, pareigas ir
kompetenciją.
2. Lietuvos medicinos norma privaloma bendrosios praktikos slaugytojams, dirbantiems
Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus,
tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.
3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir kituose asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
4. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje
baigus slaugos studijų programą. Užsienyje įgyta bendrosios praktikos slaugytojo profesinė
kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų
pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka.
5. Teisę verstis bendrąja slaugos praktika turi asmuo, Slaugos praktikos ir akušerijos
praktikos įstatymo nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
ir turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika,
jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.
6. Bendrosios praktikos slaugytojas verčiasi bendrąja slaugos praktika Lietuvos
Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens
sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas ir (ar) kitas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens
sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendrosios praktikos slaugytojas.
7. Bendrosios praktikos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
teisės aktais, šia medicinos norma, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais
(nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu.
8. Bendrosios praktikos slaugytojas dirba savarankiškai pagal kompetenciją ir (arba)
komandoje su gydytoju ir bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančiais specialistais.
II SKYRIUS
TEISĖS
9. Bendrosios praktikos slaugytojas turi teisę:
9.1. verstis bendrąja slaugos praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka;
9.2. konsultuotis su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
9.3. teikti slaugos paslaugas paciento namuose;
9.4. atsisakyti teikti slaugos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento,
bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji
medicinos pagalba;
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9.5. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir
kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;
9.6. skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta
tvarka ir būtinosios medicinos pagalbos atveju teikdamas medikamentinę pagalbą, savarankiškai
skirti vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistinių preparatų, kuriuos savarankiškai gali skirti
slaugytojas, teikdamas medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atveju, sąrašą
(Lietuvos medicinos normos priedas);
9.7. gauti darbui būtinas priemones;
9.8. vykdydamas Lietuvos medicinos normos 14 punkte nurodytą veiklą, tvarkyti paciento
duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka;
9.9. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
9.10. dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
9.11. dalyvauti slaugos moksliniuose tyrimuose ir bendrosios praktikos slaugytojų profesinio
rengimo, tobulinimo, slaugos paslaugų kokybės gerinimo ir vertinimo procese;
9.12. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo, slaugos paslaugų
prieinamumo ir kokybės gerinimo;
9.13. būti Lietuvos ir (ar) užsienio organizacijų, asociacijų nariu, dalyvauti jų veikloje;
9.14. bendrosios praktikos slaugytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
III SKYRIUS
PAREIGOS
10. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:
10.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
10.2. rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos
priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
10.3. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui
suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
10.4. taikyti Lietuvos Respublikoje tik sveikatos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus
saugius tyrimo, diagnostikos ir slaugos metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas
išimtis;
10.5. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą,
reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose
nustatytas išimtis; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos šiame
papunktyje nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos
priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
10.6. tvarkyti medicininius ir slaugos dokumentus bei teikti statistikos ir kitus privalomosios
atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.7. bendradarbiauti su kitais asmens, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitais
specialistais;
10.8. vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
10.9. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų reikalavimų;
10.10. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
10.11. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti,
saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems
asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;
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10.12. pranešti kompetentingoms įstaigoms apie įtariamas užkrečiamąsias ligas,
apsinuodijimus, mirties atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios
informacijos teikimą, nustatyta tvarka;
10.13. pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą
patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala, Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;
10.14. pagal savo kompetenciją koordinuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 10.13
papunktyje nurodytiems smurtą patyrusiems asmenims;
10.15. laiku informuoti gydytoją apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas,
vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
10.16. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka;
10.17. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
10.18. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
10.19. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo
priemones;
10.20. paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių
institucijų prašymu;
10.21. nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų,
giminaičių ar kitų paciento atstovų, duoti kyšį;
10.22. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
IV SKYRIUS
KOMPETENCIJA
11. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir
įgūdžiai, kuriuos jis įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių
studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę
slaugos mokslo ir praktikos pažangą.
12. Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti:
12.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
12.2. asmens duomenų apsaugos principus;
12.3. medicinos statistikos pagrindus;
12.4. sveikatos draudimo pagrindus;
12.5. sveikatos teisės pagrindus;
12.6. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, mokėti jomis naudotis;
12.7. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
12.8. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;
12.9. slaugos procesą, slaugos modelius;
12.10. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
12.11. higienos normų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą,
reikalavimus;
12.12. medicinos priemonių (prietaisų), reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms
pagal Lietuvos medicinos normoje nustatytą bendrosios praktikos slaugytojo kompetenciją teikti,
veikimo ir valdymo principus;
12.13. vaistinių preparatų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistinių
preparatų laikymo taisykles ir vartojimo būdus;
12.14. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
12.15. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
12.16. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir
galimas komplikacijas;
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12.17. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones;
12.18. specializuotos slaugos principus;
12.19. biomedicininių tyrimų atlikimo principus.
13. Bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti:
13.1. profesinės etikos nuostatas;
13.2. fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių ir aplinkos veiksnių
įtaką žmogaus sveikatai;
13.3. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
13.4. bendras organizmo reakcijas į patologiją;
13.5. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
13.6. asmens sveikatos būklės pokyčius, sutrikimus, ligų plitimo būdus ir galimas
komplikacijas;
13.7. medicinos priemonių (prietaisų) paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus;
13.8. dietetikos principus;
13.9. imunoprofilaktikos principus ir jos įtaką sveikatai;
13.10. skausmo valdymo principus;
13.11. įvairaus amžiaus asmenų, turinčių fizinės ir psichikos sveikatos sutrikimų, slaugos
ypatumus;
13.12. pacientų sveikatos būklės vertinimo principus;
13.13. nėščios ir pagimdžiusios moters slaugos ypatumus;
13.14. tanatologijos pagrindus.
14. Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti:
14.1. pagal kompetenciją konsultuoti sveikus ir sergančius asmenis:
14.1.1. įvertinti asmens sveikatos būklę;
14.1.2. mokyti pacientus sveikos gyvensenos principų;
14.1.3. valdyti paciento sveikatos rizikos veiksnius;
14.1.4. valdyti lėtinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis sergančių pacientų sveikatos būklę ir
vykdyti pacientų, sergančių šiomis ligomis, stebėseną:
14.1.4.1. pacientų, sergančių cukriniu diabetu:
14.1.4.1.1. siekiant palaikyti pacientui optimalią, tolygią glikemiją, pagal išankstinę
gydytojo rekomendaciją koreguoti paskirtų antiglikeminių vaistinių preparatų dozę;
14.1.4.1.2. siekti gerai kompensuoto cukrinio diabeto eigos, atsižvelgiant į glikozilinto
hemoglobino rodiklį;
14.1.4.1.3. atlikti diabetinės pėdos profilaktiką – kiekvieno apsilankymo metu apžiūrėti ir
įvertinti cukriniu diabetu sergančio paciento pėdas;
14.1.4.2. pacientų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis:
14.1.4.2.1. siekiant optimalaus paciento arterinio kraujo spaudimo, koreguoti paskirtų
antihipertezinių vaistinių preparatų dozę;
14.1.4.2.2. siekiant optimalaus INR rodiklio, koreguoti paskirtų antikoaguliantų dozę pagal
išankstinę gydytojo rekomendaciją;
14.1.5. į paciento lėtinių ligų valdymą įtraukti jo šeimą ar artimuosius;
14.1.6. konsultuojant pacientus, papildomai naudotis standartizuotomis skalėmis, anketomis;
14.2. nustatyti slaugos poreikius: rinkti duomenis, identifikuoti slaugos problemas ir
formuluoti slaugos diagnozes;
14.3. sudaryti individualų slaugos planą: suskirstyti slaugos problemas pagal jų pobūdį,
nustatyti svarbiausias slaugos diagnozes, suformuluoti slaugos tikslus ir numatyti slaugos
veiksmus;
14.4. įvertinti slaugos indikacijas ir kontraindikacijas, supažindinti su jomis pacientą ir
atlikti slaugos veiksmus;
14.5. analizuoti ir įvertinti slaugos rezultatus;
14.6. konsultuoti dėl gydytojo paskirtų vaistų vartojimo;
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14.7. mokyti pacientą ir jo šeimos narius ar artimuosius sveikos gyvensenos, sveikatos
tausojimo ir išsaugojimo, lėtinių ligų valdymo principų;
14.8. koordinuoti slaugytojo padėjėjo darbą;
14.9. atlikti slaugos veiksmus:
14.9.1. paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
14.9.2. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
14.9.3. ruošti, pakuoti medicinos priemones (prietaisus) sterilizacijai, juos sandėliuoti;
14.9.4. dirbti su medicinos priemonėmis (prietaisais) ir jas prižiūrėti;
14.9.5. registruoti hospitalines infekcijas, vykdyti jų prevenciją;
14.9.6. tvarkyti medicinines atliekas;
14.9.7. komplektuoti medicinos priemones (prietaisus) slaugos procedūroms atlikti;
14.9.8. paruošti pacientą diagnostinėms procedūroms ir laboratoriniams tyrimams, suteikti
pacientui informaciją žodžiu ir raštu apie pasiruošimą diagnostinėms procedūroms,
laboratoriniams tyrimams, tyrimo ir procedūrų eigą bei galimas komplikacijas;
14.9.9. diagnostinių tyrimų metu asistuoti gydytojui, stebėti paciento sveikatos būklę;
14.9.10. paskirti bendrąjį šlapimo, kraujo tyrimą ir kraujo tyrimus glikozilinto hemoglobino,
gliukozės kiekiui, protrombino indeksui nustatyti bei pagal kompetenciją vertinti jų rezultatus;
14.9.11. matuoti ir vertinti gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje;
14.9.12. nustatyti kraujo grupę pagal ABO sistemą;
14.9.13. surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius
diagnostiniam ištyrimui;
14.9.14. paimti, paruošti ir siųsti biologinės medžiagos mėginius diagnostiniam tyrimui;
14.9.15. dirbti su laboratorine įranga (analizatoriais), pritaikyta šeimos gydytojų asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;
14.9.16. pasiruošti punkcijai, siųsti punktato mėginį diagnostiniam tyrimui;
14.9.17. paruošti biopsinės medžiagos mėginį ir siųsti diagnostiniam tyrimui;
14.9.18. atsižvelgdamas į paciento sveikatos ir higienos būklę, koordinuoti slaugytojo
padėjėjo veiksmus, kai slaugytojo padėjėjas pacientui atlieka šias slaugos procedūras:
14.9.18.1. odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
14.9.18.2. plauna ausis, akis;
14.9.18.3. valo nosies landas;
14.9.18.4. atlieka burnos ertmės priežiūros procedūras;
14.9.18.5. maudo pacientą;
14.9.18.6. keičia pacientui baltinius, patalynę;
14.9.18.7. parenka ir keičia sauskelnes;
14.9.18.8. parenka ir naudoja pakišamuosius indus (anteles, basonus);
14.9.18.9. transportuoja pacientą;
14.9.18.10. keičia paciento kūno padėtį;
14.9.19. nustatyti Bartelio (Barthel) indeksą;
14.9.20. vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
14.9.21. atlikti naujagimio bambutės priežiūrą;
14.9.22. plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas;
14.9.23. keisti paciento kūno padėtį;
14.9.24. transportuoti pacientą;
14.9.25. padėti sunkiai vaikštantiems, judėti galintiems tik su pagalbinėmis priemonėmis
pacientams;
14.9.26. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą įvairiomis medicinos priemonėmis
(prietaisais) ir įvairiose kūno vietose;
14.9.27. stebėti, vertinti ir registruoti sąmonės būklę;
14.9.28. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
14.9.29. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
14.9.30. pasiruošti defibriliacijai ir asistuoti jos metu;
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14.9.31. užrašyti elektrokardiogramą;
14.9.32. atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir dirbtinį kvėpavimą;
14.9.33. matuoti gyvybinę plaučių talpą;
14.9.34. išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;
14.9.35. atkurti viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą orofaringiniu ar nazofaringiniu
vamzdeliu;
14.9.36. taikyti deguonies terapiją;
14.9.37. prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;
14.9.38. kateterizuoti šlapimo pūslę ilgalaikiu Folley ir vienkartiniu kateteriais;
14.9.39. prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį;
14.9.40. stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę;
14.9.41. plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu;
14.9.42. skatinti šlapinimosi refleksą;
14.9.43. atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną, centrinės venos, Porto, epidūrinius ir
peties rezginio kateterius);
14.9.44. pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją į veną / poodį, keisti tirpalus;
14.9.45. pasiruošti ir atlikti kraujo ir jo komponentų transfuziją;
14.9.46. įkišti ir prižiūrėti periferinės venos kateterį;
14.9.47. prižiūrėti centrinių kraujagyslių kateterius;
14.9.48. paruošti dideles citostatikų dozes infuzijoms;
14.9.49. paruošti antibiotikus injekcijoms / infuzijoms;
14.9.50. dirbti su švirkštinėmis pompomis ir lašų dozatoriais;
14.9.51. stebėti, registruoti ir vertinti paciento skysčių balansą;
14.9.52. organizuoti maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;
14.9.53. maitinti ir girdyti pacientą, jei, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, to negalima
pavesti savarankiškai atlikti slaugytojo padėjėjui;
14.9.54. maitinti pacientą per zondą, stomą;
14.9.55. prižiūrėti enterinio maitinimo zondą;
14.9.56. paruošti parenterinio maitinimo tirpalą;
14.9.57. įvertinti naujagimio mitybą;
14.9.58. prižiūrėti gimdyvės krūtis ir mokyti maitinančias moteris krūtų priežiūros žindymo
laikotarpiu;
14.9.59. zonduoti ir plauti skrandį;
14.9.60. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;
14.9.61. klizmuoti pacientą;
14.9.62. įkišti dujų vamzdelį ir jį prižiūrėti;
14.9.63. prižiūrėti dirbtines kūno angas;
14.9.64. išdalyti, sugirdyti pacientams kietos ir (ar) skystos formos vaistus, stebėti ir vertinti
jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;
14.9.65. dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
14.9.66. lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
14.9.67. tepti tepalus;
14.9.68. dokumentuoti vaistų suvartojimą;
14.9.69. uždėti kompresus ir pavilgus;
14.9.70. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;
14.9.71. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
14.9.72. atlikti ir vertinti antropometrinius matavimus;
14.9.73. nustatyti regėjimo aštrumą;
14.9.74. nustatyti regėjimo refrakciją;
14.9.75. įvertinti periferinį matymą;
14.9.76. matuoti akispūdį;
14.9.77. tikrinti klausą šnabždesiu, kalba ir garsia kalba;
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14.9.78. stabdyti išorinį kraujavimą;
14.9.79. tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;
14.9.80. prižiūrėti drenus;
14.9.81. uždėti imobilizacinius įtvarus, gipso tvarsčius dalyvaujant gydytojui ortopedui
traumatologui ar gydytojui chirurgui;
14.9.82. paruošti pacientą operacijai;
14.9.83. nustatyti skausmo intensyvumą naudodamas skausmo skalę bei pagal gydytojo
paskyrimą ir paciento poreikį naudoti skausmo valdymo vaistinais ir ne vaistiniais preparatais
priemones;
14.9.84. suteikti reikiamą informaciją raštu ir žodžiu pacientui ir jo artimiesiems išleidžiant
pacientą į namus ar į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
14.9.85. organizuoti sveikatos mokymą pacientui bei jo artimiesiems;
14.9.86. ugdyti paciento ir jo šeimos sveikos gyvensenos įgūdžius;
14.9.87. vadovaudamasis gydytojo paskyrimais tiksliai ir kokybiškai atlikti paskirtas
procedūras ar intervencijas;
14.9.88. slaugyti mirštantį pacientą;
14.9.89. organizuoti mirusiojo kūno sutvarkymą;
14.10. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlikti:
14.10.1. imunoprofilaktiką;
14.10.2. vaikų profilaktinius patikrinimus;
14.11. naudotis ir dirbti su elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacine sistema;
14.12. dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje;
14.13. surasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją;
14.14. įgyvendinti mokslo įrodymais pagrįstą, individualizuotą slaugą;
14.15. atlikti biomedicininius tyrimus slaugos srityje, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos
sklaidą.
_________________

Medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios
praktikos slaugytojas“
priedas
VAISTINIŲ PREPARATŲ, KURIUOS SAVARANKIŠKAI GALI SKIRTI BENDROSIOS
PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS, TEIKDAMAS MEDIKAMENTINĘ PAGALBĄ
BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ATVEJU, SĄRAŠAS
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma
Acetilsalicilo rūgštis, 500 mg, tabletės
Adenozinas, 5 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Amjodaronas, 50 mg/ml, injekcinis tirpalas
Aminofilinas, 24 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Atropino sulfatas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
Benzilpenicilinas, 1000000 TV, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui
Deguonis, 100 % suskystintosios, kriogeninės ar suslėgtosios medicininės dujos
Deksametazonas, 4 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Diazepamas, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
Dopaminas, 40 mg/ml, koncentratas infuziniam tirpalui
Drotaverinas, 40 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
Epinefrinas (adrenalinas), 1 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Etomidatas, 2 mg/ml, injekcinė emulsija
Furozemidas, 20 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
Glicerolio trinitratas, 500µg, poliežuvinės tabletės
Glicerolio trinitratas, 1 mg/ml, infuzinis tirpalas
Gliukagonas, 1 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
Gliukozė, monohidratas, 50 mg/ml, infuzinis tirpalas
Haloperidolis, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas
Ibuprofenas, 400 mg, plėvele dengtos tabletės, šnypščiosios granulės, minkštosios
kapsulės, geriamoji suspensija paketėlyje, dengtos tabletės
Kaptoprilis, 25 mg, tabletės
Klemastinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas
Loperamidas, 2 mg, kietosios kapsulės, burnoje disperguojamos tabletės, plėvele
dengtos tabletės ar kietosios kapsulės
Magnio sulfatas heptahidratas, 250 mg/ml, injekcinis tirpalas
Metamizolio natrio druska, 1g/2ml, injekcinis tirpalas
Metilprednizolonas, 40 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
Metoklopramidas, 10 mg/2 ml, injekcinis tirpalas
Midazolamas, 5 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Morfino hidrochloridas, 10 mg/ml, injekcinis tirpalas ar infuzinis tirpalas
Natrio chloridas, 9 mg/ml, infuzinis tirpalas
Naloksonas, 0,4 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Nifedipinas, 20 mg, pailginto atpalaidavimo tabletės
Oksitocinas, 5 TV/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Ondansetronas, 2 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas
Paracetamolis, 500 mg, tabletės, plėvele dengtos tabletės ar šnypščiosios tabletės
Paracetamolis, 250 mg, žvakutės
Paracetamolis, 150 mg, žvakutės
Salbutamolis, 100 µg/dozėje, suslėgtoji įkvepiamoji suspensija

39.
40.

Suksametonio chloridas, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas
Verapamilis, 40 mg, plėvele dengtos tabletės
______________________________

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-871, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11899
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-31, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-11, i. k. 2019-00378
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-123, 2019-01-29, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01367
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-828, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11623
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01
Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17971

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 42:2015 „GYDYTOJAS ODONTOLOGAS.
TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO
2015 m. lapkričio 5 d. Nr. V-1252
Vilnius

Vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą:
1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas
odontologas. Teisės, pareigos kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministrė

Rimantė Šalaševičiūtė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos
ministro 2015 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. V-1252

LIETUVOS MEDICINOS NORMA
MN 42:2015
GYDYTOJAS ODONTOLOGAS
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS
1. Ši Lietuvos medicinos norma nustato gydytojo odontologo veiklos sritis, teises, pareigas,
kompetenciją ir atsakomybę.
2. Ši Lietuvos medicinos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos gydytojams
odontologams, jų darbdaviams ir institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus,
tobulinančioms jų profesinę kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.
II SKYRIUS
NUORODOS
3. Neteko galios nuo 2020-05-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

III SKYRIUS
TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
4. Šioje Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos
įstatyme.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

IV SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
5. Sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo profesinė
kvalifikacija įgyjami baigus odontologijos studijų krypties studijas. Užsienyje įgyta gydytojo
odontologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

6. Teisė verstis gydytojo odontologo praktika suteikiama asmeniui, teisės aktų nustatyta
tvarka įgijusiam gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir turinčiam teisės aktų nustatyta

tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis
odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.
7. Gydytojas odontologas dirba savarankiškai pagal savo kompetenciją,
bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais ir gydytojais odontologais specialistais, kitais
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais.
8. Gydytojas odontologas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šia
Lietuvos medicinos norma ir kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais),
vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu.
9. Gydytojas odontologas verčiasi gydytojo odontologo praktika asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos)
paslaugas (toliau – įstaiga).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

V SKYRIUS
TEISĖS
10. Gydytojas odontologas turi teisę:
10.1. Neteko galios nuo 2020-05-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

10.2. skirti vaistinius preparatus ir medicinos priemones (prietaisus) ir išrašyti receptus
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

10.3. spręsti laikino nedarbingumo klausimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
10.4. konsultuoti pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, siųsti
pacientus konsultuoti ir gydyti pas gydytojus odontologus specialistus bei kitus asmens
sveikatos priežiūros specialistus;
10.5. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja
Odontologų profesinės etikos kodeksui arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo
odontologo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
10.6. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir
kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;
10.7. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;
10.8. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.9. gauti darbui būtinas priemones, įrangą, instrumentus, vaistus;
10.10. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl paslaugų teikimo pacientui, gydymo ir darbo
sąlygų gerinimo;
10.11. dalyvauti kuriant ir diegiant odontologinių ligų profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo metodus bei naujas medicinos ir informacines technologijas, rengiant odontologinių
ligų profilaktikos programas, organizuoti burnos sveikatos gerinimo programų įgyvendinimą
ir vykdyti tų programų priemones;
10.12. dalyvauti ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo bei kitose sveikatinimo
programose, mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje;
10.13. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Gydytojas odontologas gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
teisių.

VI SKYRIUS
PAREIGOS
12. Gydytojas odontologas privalo:
12.1. verstis gydytojo odontologo praktika tik Lietuvos Respublikos odontologijos
praktikos įstatymo, šios Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
12.2. Neteko galios nuo 2020-05-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

12.3. tobulinti savo profesinę kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
12.4. pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą
ir odontologijos praktiką Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo
taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

12.5. turėti gydytojo odontologo spaudą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12.6. teikti būtinąją medicinos pagalbą;
12.7. laikytis Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;
12.8. taikyti Lietuvos Respublikoje įteisintus ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
metodus bei medicinos technologijas (išskyrus kitų teisės aktų nustatytus atvejus);
12.9. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;
12.10. informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei teikiamas
sveikatos priežiūros paslaugas;
12.11. teikti informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės
institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12.12. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais laiku siųsti pacientus konsultuotis ir gydytis
pas atitinkamos srities specialistus;
12.13. tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoti
savo darbo rezultatus;
12.14. teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės
institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
12.15. paaiškinti odontologijos praktikos aplinkybes licencijas išduodančios institucijos,
Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

12.16. vykdyti gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją,
laikydamasis nustatytų profesinių pareigų, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais bei
norminiais dokumentais;
12.17. skatinti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdymo
priemones;
12.18. atlikti kitas gydytojams odontologams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas
pareigas.
VII SKYRIUS
KOMPETENCIJA

13. Gydytojo odontologo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis
įgyja baigęs odontologijos studijų krypties studijas ir nuolat tobulindamas įgytą profesinę
kompetenciją.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

14. Gydytojas odontologas turi žinoti:
14.1. veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido
ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų
etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką;
14.2. infekcijų kontrolės pagrindus;
14.3. farmakologijos pagrindus, vaistų, susijusių su odontologijos praktika ir odontologinių
ligų gydymu, farmakologiją;
14.4. odontologijos patologijos ir paciento sveikatos būklės ryšį;
14.5. veido kaulų, žandikaulių ir dantų diagnostinę radiologiją, radiologinių tyrimų
rezultatų ir rentgenogramų analizę;
14.6. odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo veiksmus bei metodus;
14.7. darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikalavimus, radiacinės saugos
užtikrinimo sąlygas;
14.8. šiuolaikines technologijas, darbo įrankius, prietaisus, odontologinę įrangą ir
priemones, dantų protezų gamybai naudojamas medžiagas.
15. Gydytojas odontologas turi išmanyti:
15.1. sveikatinimo veiklos organizavimo pagrindus, sveikatinimo veiklos būtinąsias
sąlygas, įstaigos veiklos organizavimo ir vykdymo teisinius pagrindus;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

15.2. sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos bei vadybos pagrindus, sveikatos draudimo
sistemą;
15.3. odontologinių ligų profilaktikos organizavimą, sveikatinimo ir profilaktinių
priemonių taikymo kriterijus;
15.4. saugos darbe ir sveikatos saugos organizavimą bei valdymo teisinius pagrindus;
15.5. biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus, audinių paėmimo diagnostikos ir gydymo
tikslams pagrindus, sąlygas ir tvarką;
15.6. asmens burnos protezavimo indikacijas, dantų protezų parinkimo kriterijus,
racionalaus protezavimo planavimą, dantų protezavimo ir implantologijos pagrindus;
15.7. ortodontinių anomalijų etiologiją, diagnostiką, ortodontinio gydymo indikacijas,
pagrindinius ortodontinių anomalijų profilaktikos ir gydymo būdus;
15.8. profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe profilaktikos tvarką, nustatytą Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
16. Gydytojas odontologas turi mokėti:
16.1. diagnozuoti ir gydyti šias ligas (ligų kodai nurodyti pagal Tarptautinės statistinės ligų
ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų
sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):
16.1.1. dantų ėduonį:
16.1.1.1. ėduonį emalio ribose, K02.0;
16.1.1.2. dentino ėduonį, K02.1;
16.1.1.3. cemento ėduonį, K02.2;
16.1.1.4. sustabdytą dantų ėduonį, K02.3;
16.1.2. kitas kietųjų danties audinių ligas:
16.1.2.1. dantų abraziją (nutrynimą), K03.1;
16.1.2.2. dantų eroziją, K03.2;
16.1.2.3. patologinę dantų rezorbciją, K03.3;

16.1.2.4. hipercementozę, K03.4;
16.1.2.5. dantų ankilozę, K03.5;
16.1.2.6. spalvos pakitimus dantų kietuosiuose audiniuose po išdygimo, K03.7;
16.1.2.7. kitas patikslintas danties kietųjų audinių ligas, K03.8;
16.1.3. dantų raidos ir dygimo sutrikimus, išskyrus ortodontinį gydymą:
16.1.3.1. dantų dydžio ir formos anomalijas, K00.2;
16.1.3.2. taškuotus (margus) dantis, K00.3;
16.1.3.3. dantų dygimo sindromą, K00.7;
16.1.4. pulpos ir periapikalinių audinių ligas:
16.1.4.1. pulpitą, K04.0;
16.1.4.2. pulpos nekrozę K04.1;
16.1.4.3. ūminį pulpinės kilmės apikalinį periodontitą, K04.4;
16.1.4.4. lėtinį apikalinį periodontitą, K04.5;
16.1.4.5. periapikalinį abscesą be sinuso (neišplitusį į sinusą), K04.7;
16.1.4.6. šaknies cistą (neišplitusią į sinusą), K04.8;
16.1.4.7. kitas ir nepatikslintas pulpos ir periapikalinių audinių ligas, K04.9;
16.1.5. gingivitą ir periodonto ligas:
16.1.5.1. ūminį gingivitą, K05.0;
16.1.5.2. lėtinį gingivitą, K05.1;
16.1.5.3. ūminį periodontitą, K05.2;
16.1.5.4. lėtinį periodontitą, K05.3;
16.1.6. kitus dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus:
16.1.6.1. dantenų padidėjimą, K06.1;
16.1.6.2. dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminius pažeidimus, K06.2;
16.1.7. smilkininio žandikaulio sąnario pakitimus tik esant raumeninei disfunkcijai ir
okliuziniam neatitikimui, išskyrus ortodontinį gydymą, K07.6;
16.1.8. kitus dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimus – dantų netekimą dėl nelaimingų
atsitikimų, dantų pašalinimo ar sritinės periodonto ligos (K08.1);
16.1.9. kitas žandikaulių ligas:
16.1.9.1. žandikaulių uždegimines būkles: periostitą (žandikaulio antkaulio uždegimą),
K10.2;
16.1.9.2. žandikaulių alveolitą, K10.3;
16.1.10. seilių liaukų ligas – seilių sekrecijos sutrikimus, K11.7;
16.1.11. stomatitą ir susijusius pakitimus:
16.1.11.1. grįžtamąją burnos aftą, K12.0;
16.1.11.2. kitas stomatito formas, K12.1;
16.1.11.3. nekrozinį opinį stomatitą, A69.0;
16.1.11.4. pūslelinės (herpes) virusų sukeltą gingivostomatitą ir faringotonzilitą, B00.2;
16.1.12. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas:
16.1.12.1. lūpų ligas, K13.0;
16.1.12.2. skruosto ir lūpos kandimus, K13.1;
16.1.13. liežuvio ligas:
16.1.13.1. glositą, K14.0;
16.1.13.2. geografinį liežuvį, K14.1;
16.1.13.3. rombinį liežuvį, K14.2;
16.1.13.4. raukšlėtą liežuvį, K14.5;
16.1.13.5. glosodiniją, K14.6;
16.1.14. danties lūžį, S02.5;
16.1.15. žandikaulio išnirimą, S03.0;
16.1.16. danties išnirimą, S03.2;
16.1.17. žandikaulio raiščių patempimą, S03.4;
16.2. nuskausminti veido ir žandikaulių sritį;

16.3. atlikti injekcijas po oda, į raumenis;
16.4. nustatyti dantų apnašas, K03.6;
16.5. atlikti profesionalią burnos higieną;
16.6. hermetizuoti dantų vageles silantais ir atlikti kitas profilaktines procedūras;
16.7. atlikti dantų balinimo procedūras;
16.8. išrauti dantis ir dantų šaknis;
16.9. atlikti intraoralinę inciziją dėl periostito, danties šaknies viršūnės ar periodonto
pūlinio;
16.10. šalinti danties kietųjų audinių defektus plombomis, įklotais, užklotais ir laminatais;
16.11. paruošti danties šaknies kanalą kultinio įkloto įdėjimui, atkurti danties kultį
standartiniais ir individualiais kultiniais įklotais;
16.12. nuimti atspaudus įvairiomis atspaudinėmis medžiagomis;
16.13. nuimti laikinus ir nuolatinius fiksuotus dantų protezus (pavienius vainikėlius,
tiltinius protezus);
16.14. protezuoti dantis laikinais ir nuolatiniais išimamais bei fiksuotais protezais;
16.15. atlikti dantų protezų pataisas ir korekcijas, perbazuoti išimamus protezus;
16.16. atlikti dantų okliuzinių paviršių korekciją šlifuojant dantis;
16.17. uždėti laikinus įtvarus gydant dantų traumas;
16.18. atlikti dantų diagnostinį radiografinį tyrimą, dantų rentgenogramą, vertinti dantų ir (ar)
panoraminę rentgenogramą;
16.19. atlikti panoraminę rentgenogramą, kitą radiografinį tyrimą (baigęs atitinkamą
papildomą mokymo programą);
16.20. atlikti periodonto audinių operacijas: frenulotomiją, kiuretažą, gingivektomiją;
16.21. įstaigoje, teikiančioje anesteziologijos reanimatologijos paslaugas, atlikti
premedikaciją ir sąmoningą sedaciją;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-647, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13794

16.22. vienašaknių dantų šaknies viršūnės rezekciją, dantų šaknų amputaciją, hemisekciją;
16.23. atlikti dantų implantacijas, kurioms nereikia paruošiamųjų procedūrų (alveolinės ataugos
osteoplastikos, kryptinės kaulo regeneracijos, kaulo augmentacijos bet kokios rūšies kaulu ar jo
pakaitalu, kaulo bloko persodinimo operacijos, sinuso dugno pakėlimo (atviru ar uždaru būdais),
minkštųjų audinių plastikos, minkštųjų audinių regeneracijos bet kokios rūšies transplantatu ir kt.),
išskyrus šios Lietuvos medicinos normos 16.231 ir 16.24 papunkčiuose nurodytus atvejus;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

16.23.1 baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą Lietuvos sveikatos
mokslų universitete ar Vilniaus universitete ir gavęs pažymėjimą atlikti šias dantų
implantavimui reikalingas paruošiamąsias procedūras: kryptinę kaulo regeneraciją ne daugiau
nei vieno danties srityje, minkštųjų audinių plastiką ne daugiau nei vieno danties srityje;
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

16.24. iki 2020 m. balandžio 30 d. baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo
kursą ir gavęs pažymėjimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nustatyta tvarka, atlikti
šias dantų implantavimui reikalingas paruošiamąsias procedūras: burnos minkštųjų audinių
plastiką, žandikaulio alveolinės ataugos osteoplastiką, viršutinio žandikaulio ančio dugno
uždarą pakėlimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

17. Gydytojas odontologas turi gebėti:

17.1. įvertinti asmens sveikatos būklę, išsiaiškinti paciento sveikatos problemas, susijusias
su odontologinėmis ligomis;
17.2. organizuoti odontologinių ligų prevencijos veiklą, įgyvendinti profilaktikos metodus
bei profilaktikos priemones, mažinančias odontologinių ligų pasekmes;
17.3. nustatyti galimas odontologinių ligų ankstyvąsias komplikacijas ir būkles, keliančias
pavojų ar grėsmę asmens sveikatai arba gyvybei;
17.4. teikti ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas vaikams ir
suaugusiesiems.
VIII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
18. Gydytojas odontologas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už
profesinės praktikos klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą, bioetikos
ir Odontologų profesinės etikos kodekso nustatytų reikalavimų pažeidimą, profesinės
kompetencijos viršijimą, pacientų teisių pažeidimą bei padarytą žalą paciento sveikatai.
___________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-647, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13794
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 ,,Dėl
Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos
medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
patvirtinimo“ pakeitimo

